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Ældste Marvin ] Ashton
er død

Ældste Marvin Jeremy

Ashton fra de Tolv

Apostles kvorum benyttede

en fredens røst, en kærlig-

hedens røst og en røst, der

forsikrede, at det med Her-

rens hjælp altid er muligt at

begynde på en frisk.

Hans stille men magtful-

de røst blev tavs, da han d.

25. februar 1994 døde i en

alder af 78 år på et hospital

i Salt Lake City. Hans ord

genlyder dog stadig hos

dem, hvis liv han påvirke-

de, for han lærte i sandhed

mennesker, hvad de kan

blive til.

»Når vi har en længsel

og ikke ved efter hvad, er

det måske vores sjæl, der

længes efter sit hjemsted,

en længsel efter ikke læn-

gere at være fremmed for

Herren og en søgen efter

noget højere, bedre og mere

tilfredsstillende end noget,

denne verden kan tilbyde«

sagde han i sin sidste gene-

ralkonferencetale. »Må vo-

res længsel efter vores hjem
være den motivation, vi

behøver for at leve, så vi

kan vende tilbage til vort

himmelske hjem hos Gud
vor Fader for evigt« (Stjer-

nen, januar 1993, s. 22).

Begravelseshøjtidelighe-

den i Tabernaklet d. 2.

marts fyldte næsten bygnin-

gen til bristepunktet. Præsi-

dent Gordon B. Hinckley

og præsident Thomas S.

Monson fra Det Første Præ-

sidentskab talte ved begra-

velsen, i lighed med ældste

Dallin H. Oaks fra De Tolvs

kvorum, ældste Jeffrey R.

Holland fra de Halvfjerds

og Stephen K. og M. John

Ashton - ældste og søster

Ashtons sønner.

Ældste Oaks sagde bl.a.,

at ældste Ashton »havde et

usædvanligt godt forhold til

unge. Han var gavmild,

omsorgsfuld, medfølende og

vis. Når han satte grænser,

satte han grænser, der

strakte folk så langt, de

kunne klare ... Hans hengi-

venhed mod dem, der hav-

de hjælp behov, var fast og

varede til hans død«.

Præsident Monson for-

talte, at ældste Ashton
»havde troen på det bedste

i mennesket. Han vidste, at

hver eneste sjæl ejer mulig-

heden for at blive som Gud
og han behandlede menne-

sker som det, de kunne eller

burde blive ... Marvin

Ashton lærte os alle at gri-

be øjeblikket, handle i

nu'et, rose meget og tjene

Gud og medmennesker.

Han var i sandhed en kær-

lighedens mand«.

Præsident Hinckley cite-

rede det sidste vidnesbyrd,

ældste Ashton bar for sine

brødre i De Tolvs Kvorum i

templet i Salt Lake City:

»Hvis der er et bestemt ord,

der ligger mig på sinde, så

er det taknemlighed og på-

skønnelse af, at vi har mu-
lighed for at være her og

tjene ham. Somme tider

bør vi skynde os lidt min-

dre, mens Herren står ved

roret og har overblik over

vores situation ... Jeg elsker

Herren og takker ham for

hans velsignelser«.

Ældste Ashton blev or-

dineret som apostel d. 2.

december 1971. Ved sin

død var han nr. 6 i den apo-

stolske rækkefølge (begyn-

dende med præsident Ben-

son). Før han blev kaldet

som medlem af De Tolvs

Råd, tjente han som assi-

stent til De Tolv, fra d. 3.

oktober 1969.

Han blev født i Salt

Lake City d. 6. maj 1915

som søn af Marvin O. og

Rae Jeremy Ashton, og blev

opkaldt efter sin far, som si-

den tjente som medlem af

kirkens præsiderende bi-

skopråd fra 1938 til sin død

i 1946. Den unge Marvins

forældre tjente som eksem-

pler på integritet og tjeneste

for deres tre sønner og tre

døtre; i deres hjem var nor-

men de evangeliske standar-

der og tjeneste i kirken.

Også hårdt arbejde var

en af familiens normer.

Marvin J. opdrættede kani-

ner og duer og arbejdede på

familiens jordlod, hvor de

dyrkede grøntsager. Mens
han gik i skole arbejdede

han i sin fars isenkræm-

merbutik.

Marvin J. Ashton fik

mange muligheder for at

tjene unge mennesker i sit
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liv, og det nød han. Før sit

kald som generalautoritet

tjente han i Unge Mænds
organisation i 21 år - 10 år

som medlem af hovedbesty-

relsen og 11 år i præsident-

skabet. Han rejste jorden

rundt og bragte kirkens pro-

grammer for unge ud til de

lokale enheder.

1 en tale, han holdt for

en gruppe institutelever i

maj 1993, sagde han: »Jeg

elsker unge mennesker. Jeg

har bestræbt mig på at væ-

re en betroet ven i årenes

løb. Jeg vil ikke prale høj-

lydt af det. Jeg vil hellere

være jeres ven og forsvarer

i det stille, med dyb kærlig-

hed, opmuntring og re-

spekt« (tale holdt til insti-

tutstuderende i Central

Valley, i Tabernaklet i Salt

Lake City d. 16. maj,

1993). De, der kendte ham,
vidste, at denne selvbeskri-

velse var meget rammende.

Han kunne lide sport og

kendte dens værdi, når det

gælder at holde sig i fysisk

god form og at nå ud til un-

ge mennesker og påvirke

dem. Mens han havde an-

svaret for sport i Unge
Mænds organisation, udvi-

dede han aktiviteterne, så

de omfattede mange flere

tilbud til de unge mænd.
Ældste Ashton var kendt

for at sige, at alle skulle

holde sig i form, og han
praktiserede selv, hvad han
prædikede.

Som ung var han en af

kirkens dygtigste basket-

ballspillere, og som hold-

kaptajn for et missionær-

hold var han med til at vin-

de de britiske mesterskaber,

mens han tjente som fuld-

Marvin ]. Ashton, til højre,

deltog i spejderprogrammet

som dreng. (FOTO: TD)

tidsmissionær i England. En
konkurrence om, hvem der

var den bedste til tennis,

opstod mellem ham og hans

bror, Wendell, da de var

små, og den holdt sig i

halvfjerds år. Han sagde

somme tider for sjov, at en

af grundene til, at han be-

gyndte at komme sammen
med Norma Bentson, som
han blev gift med i templet

i Salt Lake City i 1940, var

hendes forældres tennisba-

ne. 1 1951 var han med på

det hold, der vandt kirkens

mesterskab i tennis double;

i 1954 vandt han og hans

hustru mesterskabet i mixed

double, og i 1969 kom de

med i finalen. Hele sit liv

holdt han sig i form med
tennis og jogging.

Hans liv viste en fin ba-

lance mellem det åndelige og

det fysiske, administrationen

af timelige anliggender, og

betjeningen afdem, som hav-

de behov for kærlig omsorg.

Som offentlig person var

han kendt for sine egenska-

ber som leder, i såvel kirken

som ude i verden. Ved sin

død var han formand for

kirkens komité for leder-

skabstræning og medlem af

den udøvende samordnings-

komité og kirkens velfærds

-

komité. Han sad som med-

lem af kirkens bestyrelse for

uddannelse og som bestyrel-

sesmedlem for Brigham

Young University, som til-

delte ham en æresdoktorti-

tel i humaniora. Han dimit-

terede fra University of

Utah, som siden tildelte

ham udmærkelser og ud-

nævnte ham til æresdoktor

i jura. Han var aktiv inden-

for højere uddannelser gen-

nem sit medlemskab af

Utah State Board of Re-

gents, som er en bestyrelse

med ansvar for gymnasier

og universiteter i Utah.



Ældste Ashton deltog i sport

hele sit liv. I 1954 vandt han,

sammen med sin kone

Norma, en tennisturnering

for hele Kirken.

Ashton sig styre af de ånde-

lige værdier, der formede

hans hv, som fx forkærUg-

heden for at hjælpe de

trængende. 1 sin tid i sena-

tet stillede han bl.a. forslag

til en forbedring af forhol-

dene i ungdomsfængslerne.

Sidenhen, som assistent til

De Tolv, tjente han også

som den første administre-

rende direktør for kirkens

Unified Social Services

program (som nu kendes

som LDS Social Services).

Samtidig med sit arbejde i

denne organisation, ledte

han programmer for ung-

domsrådgivning, fosterbørn,

fanger, adoptioner, india-

nerprogrammet og andre

områder for personlig vel-

færd. Han iværksatte pro-

grammer for at besøge ind-

satte i fængslerne, og byg-

ningen af en kirke for for-

skellige trosretninger i

Utah statsfængsel.

Hans var et meget

stærkt eksempel, når han
var på tomandshånd. En
ung indsat i fængslet ople-

vede ældste Ashtons kær-

lighed til sig på nært hold,

hvorefter han ændrede sin

livsførelse. Han blev senere

gift i templet. »Da jeg ople-

vede, at en Herrens apostel

ville trykke en mand som
mig i hånden, vidste jeg, at

jeg måtte være noget

værd«, sagde den tidligere

indsatte.

Ældste Marvin J.

Ashton sagde engang: »Der

er formodentlig hundreder

eller måske tusinder, der ik-

ke forstår, hvad værdighed

er. Værdighed er en proces

og fuldkommenhed er en

evig rejse. Vi kan være

værdige til at nyde visse

privilegier uden at være

fuldkomne.

Ved en anden general-

konference sagde han: »I

Før Marvin J. Ashton blev

kaldet som generalautoritet,

var han vicepræsident for

en engros tømmervirksom-

hed, som han selv havde

grundlagt. Han tjente i

Utahs senat fra 1957 -

1961. 1 årenes løb har han
bestridt flere forskellige

fremtrædende poster i for-

retningslivet: Bestyrelsesfor-

mand i Deseret Book
Company og ZCMI butik-

kerne; vicebestyrelsesfor-

mand i Zions Securities

Corporation, som bestyrer

kirkens ejendomsbesiddel-

ser og direktør for First Se-

curity Corporation og Be-

neficial Development Cor-

poration.

Som forretningsmand og

administrator lod Marvin J.

Ældste Marvin }. Ashton,

da han blev lialdet som

generalautoritet.

(FOTO: TD)
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unge bærere af præstedøm-

met, Gud ønsker, at I skal

sejre. Han ønsker, at I skal

triumfere over alle jeres

fjender. Stålsat og modigt

må vi stå fast. Gud er ved

roret. Der er ingen grund til

nederlag« {Stjernen, jan.

1990, s. 35).

Han underviste mester-

ligt i at hjælpe dem, der er i

nød og i at fiiide håb om
omvendelse i Jesus Kristus.

»Det er vigtigt, at vi elsker

og støtter hinanden,« sagde

han i en tale ved en gene-

ralkonference. »Vi styrker

og opbygger ved at finde de

gode sider i et menneske,

og nærer frygten og svaghe-

derne når vi er for kritiske«

(se Stjernen, januar 1992).

Ved en anden lejlighed

sagde han: »Vor uvilje mod
at følge sande og afprøvede

mønstre, der er givet for vor

lykkes skyld, er årsag til

hjertesorg hos den enkelte,

familien og venner og fører

til ulykke ... Når vi følger

åbenbarede mønstre, hjæl-

per det os med at erkende

vore svagheder, bearbejde

dem positivt, overvinde

dem og hæve os til Kristus-

lignende højder« {Stjernen,

januar 1991, s. 18-19).

Uanset hvad andre men-

te om ældste Ashtons suc-

ces, så anså han sin familie

for at være blandt sine vig-

tigste kilder til styrke. Han
sagde til tider »Norma er

det bedste, der nogensinde

er sket for mig«. Han og sø-

ster Ashton er forældre til

fire børn - M. John

Ashton, Stephen K.

Ashton, Jonne Ashton

Wheadon og Janice Ashton
Sorensen - og bedsteforæl-

dre til atten børnebørn.

Efter sin universitetsud-

dannelse tjente ældste

Ashton som missionær i

England. Hans mission lær-

te ham ting om sig selv og

om at omgås andre menne-

sker, som fulgte ham resten

af livet. Ifølge hans missi-

onspræsident, Hugh B.

Brown, var han den slags

missionær, der »altid var

der og det, han skulle væ-

re«. På sin mission blev

Marvin Ashton udnævnt til

viceredaktør på kirkens en-

gelske blad The Millennial

Star. Ældste Brown og æld-

ste Ashton skulle senere

komme til at tjene sammen
i De Tolv Apostles Kvorum.

I en af sine bøger beskrev

ældste Ashton senere en til-

dragelse på hans mission,

der lærte ham om værdien

af kærlighed og tålmodig-

hed, når man beskæftiger

sig med mennesker. Ældste

Ashton var blevet sat til at

arbejde sammen med en

kammerat, som havde al-

vorlige problemer. Allerede

anden dag, de var sammen,

langede kammeraten ham
én. Ældste Ashton kunne
have indberettet det, og

man ville have taget visse

skridt i forhold til missio-

næren. 1 stedet benyttede

han lejligheden til at hjæl-

pe missionæren med at for-

andre sig og blive en god

missionær (se Marvin J.

Ashton, The Measure of

Our Hearts, Salt Lake City:

Deseret Book Company,

1991, side 80-82).

Ældste Ashton fortalte

ofte historien om Kong Ar-

thur, hvor dronning Guine-

vere råder Lancelot til ikke

at prale af sine egne gernin-

ger, men snarer at bevise sit

værd ved sine handlinger.

Ældste Ashton sagde:

»Selv i vore dage er det

langt mere effektivt at lade

verden se vore gode gernin-

ger frem for at høre os tær-

ske langhalm på vore egne

opnåelser, eller udbrede os

om vore imponerende re-

sultater« {The Measure of

Our Hearts, side 51).

Han var et strålende ek-

sempel på dette princip.

Han påpegede ikke sine eg-

ne gerninger overfor andre,

men andre kunne sagtens se

deres virkning. Præsident

Spencer W. Kimball skrev

engang om harn: »Tusinder

af liv, unge som gamle, er

blevet velsignet af visdom-

men i denne noble mand,

vidunderlige apostel og ven.

Ældste Ashton har væ-

ret folkets tjener så længe

jeg har kendt ham. Hans

liv er bogstaveligt talt viet

til at hjælpe andre med at

finde og nå retfærdige mål.

Han underviser ved tålmo-

dig opmuntring og ved sit

stille eksempel« (forordet

til Marvin J. Ashtons What
Is Your Destination!, Salt

Lake City: Deseret Book

Company, 1978, side ix).

Ældste Ashton undervi-

ste engang en gruppe ledere

i kirken: »Hvilken stor ære

det er, at være hyrde for

Guds lam - hans børn.

Hvilken vidunderlig lejlig-

hed og tilfredsstillelse er det

ikke at varme den frysende,

indsamle den fortabte, give

den sultne mad og at ud-

række sin arm og få alle til

at føle sig sikre og trygge

ved at være sammen med
den Gode Hyrde (tale holdt

ved et seminar for regional-

repræsentanter, 1. april,

1988).

Ordene sammenfatter på
fuldkommen vis hans eget

liv i kærlighed og tjeneste.



P A KV I L i B N o K o s

Vil markere familieåret

Mor til fem vil

hjælpe sin kommunes
familier til at

fungerer bedre

3 ansøgninger til social-

ministeriet, mange sam-

taler med bl.a. forskellige

kendte personer, psykolo-

ger, familievejledere, sund-

hedsplejersken, kriminal-

præventivpoiiti, læge, pæ-

dagoger og andre er blot et

uddrag af de mennesker, sø-

ster Heidi Ringheim fra Kø-

benhavns Stav 3.Ward har

haft kontakt med for at få

et lidt bredere overblik over

familiens forhold og vilkår

her i Danmark.

Dette er lidt af hvad sø-

ster Heidi Ringheim forelø-

big har fået ud af en artikel

hun læste i Berlingske Ti-

dende i januar måned.

En million kroner

Der stod nemlig at 1 994 af

FN var udpeget til at være

internationalt familieår, og i

den anledning ønskede man
fra FN 's og dansk side at

lægge vægt på, at frivillige

organisationer og foreninger

aktivt blev draget ind i en

markering af familieåret.

Derfor har Socialmini-

steriet afsat en pulje på en

million kroner til at få

igangsat en bred vifte af ak-

tiviteter til at gøre dette.

-Jeg blev tændt med det

samme, og ideerne sprang

frem. Jeg ringede fluks til So-

cialministeriet for at få vej-

ledning, samt en ansøgning

tilsendt,fortæller Heidi.

Ideer begyndte at

tage form
- Efter at have læst alt ma-

terialet grundigt, gik jeg i

tænkebox for at overveje

hvad jeg mon kunne arran-

gere, siger Heidi.

Mine ideer begyndte ef-

terhånden at tage en lidt

fastere form, og jeg begynd-

te at indvie min nærmeste

familie og venner i mine
planer. Fra alle sider blev

jeg mødt med stor begej-

string og opmuntring. Men
tiden var knap, for ansøg-

Thomas og Heidi med hele

familien. (Foto: •Ringheim)

Dette er FN 's internationale

familieårs officielle logo.

Logoet består af et hjerte

beskyttet af et tag og forbun-

det til et andet hjerte. Logoet

symboliserer liv og kærlighed

i et hjem, hvor der er varme,

omsorg, tryghed, samhørighed,

tolerance og respekt.

ningen skulle være Social-

ministeriet i hænde senest

d. 15. marts 1994, og som
mor til 5 samt delvis medar-

bejder i vores eget firma,

gik det langsomt med at

formulere projektbeskrivel-

ser, udregne budgetter og

finde samarbejdspartnere.

3 forskellige projekter

- Min første idé går ud på

at afholde et stort debatmø-

de i den kommune jeg bor

i, fortæller søster Ringheim.

Det vil komme til at foregå

et lokalt sted i kommunen.
Meningen er at mødet skal

foregå i samme stil som for

eksempel »Højlundsforsam-

lingshus«. Der vil sidde et

panel af eksperter, for ek-

sempel psykologer, pædago-

ger og terapeuter. Så vil der

blive inviteret et »trækpla-

ster« i form af en kendt per-

son, Jannie Helle, læge og

mor til 3, har allerede ind-

villiget i at deltage i projek-

tet. Udover disse eksperter
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og fagfolk, skal vi også have

nogle ganske »almindelige«

eksperter med i panelet,

nemlig forældre.

Stor PR indsats

- Der skal virkelig laves en

masse PR i kommunen for

at få så mange som muligt

til at deltage i debatmødet.

Forældrene der deltager i

mødet skal være med til at

skabe en atmosfære af de-

bat og diskussion omkring

emnet, HVEM HAR AN-
SVARET? Forældrene eller

samfundet.

Stor familieworkshop

i Kirken
- Mit andet projekt går ud på

at arrangerer et stort »fami-

lieværksted«, fortæller Heidi

som til dette projekt er gået i

samarbejde med sit ward.

- Dette skal være en

stor aktivitetsdag, som kun
strækker sig over en dag,

men til gengæld hele dagen

og aftenen.

Familierne i lokalområ-

det vil blive inviteret til at

deltage i dele eller hele da-

gen gennem bl.a. annoncer

i lokalblade, uddelte folde-

re, orientering gennem
sundhedsplejersken, omtale

gennem lokalpressen, bl.a.

gennem indslag i lokalradi-

oen o.s.v.

Vi vil så den dag i kir-

ken tilbyde et hav af aktivi-

teter og foredrag og klasser

som man kan deltage i sam-

men med sine børn, og også

nogle uden børn. Formålet

er at familien, især foræl-

drene, vil kunne hente ide-

er og inspiration og vejled-

ning til hvordan de bedre

kan være sammen med de-

res børn.

Fagfolk skal deltage

- De forskellige workshops

og klasser vil blive ledet af

fagkyndige folk, med for-

skellig baggrund, meninger

og teorier.

Håbet er også at de

deltagende familier vil

kunne stifte bekendtskab,

og dermed være med til at

skabe et slags netværk af

familier i området, forkla-

rer Heidi.

Ideelt vil denne aktivitet

kunne gentages årligt, hvis

wardet har ressourser til

det.

Jeg føler, at med de man-

ge ressourcer vi på så man-
ge områder sidder inde med
i Kirken, er dette et meget

realistisk projekt og en sær-

deles vigtig opgave.

Man kunne sagtens gøre

dette i selv mindre grene

eller ward end mit. Dette

projekt vil give os god mu-

lighed for aktivt at deltage i

vore lokalsamfund.

Bog skal oversættes

- Mit sidste projekt går ud

på at få oversat og trykt en

bog, som et amerikansk æg-

tepar med 9 børn har skre-

vet. Bogen anviser forskelli-

ge ideer og metoder til at

undervise sine børn i forskel-

lige værdier og principper.

Bogen er en slags ar-

bejdsbog for forældre, som
jeg finder både fantastisk

velskrevet og utrolig nem at

gå til. Metoderne i bogen

kan anvendes af alle famili-

er uanset forhold og vilkår.

Fast besluttet på succes

- Jeg håber selvfølgelig, at

disse projekter vil vække

interesse hos Socialministe-

riet, og at ministeriet derfor

vil yde de bevillinger jeg

har søgt om. Jeg har dog be-

sluttet, at hvis dette ikke

skulle være tilfældet, at dis-

se projekter alligevel er så

gode at jeg ihærdigt vil for-

søge at få dem gennemført.

- I forbindelse med den

forberedelse jeg har gjort til

disse ansøgninger, er det gå-

et op for mig at der er man-
ge familier i vores samfund

der virkelig har brug for

hjælp af en eller anden

slags.

Jeg tror, jeg kan gøre no-

get, slutter søster Heidi

Ringheim.

Heidi Ringheim, mor til 5,

hor i Københavns 3 . Ward,

og arbejder i hjælpeforenin-

gen.

Nyt biskopråd

i Roskilde
Efter 6 år som biskop i

Roskilde Ward blev

Flemming Bundgård søndag

d. 27. februar afløst som
biskop.

Niels Andersen blev

wardets nye biskop, med
bror Jørgen Nielsen som
førsterådgiver og bror Jens

Ole Frederiksen som an-

denrådgiver.

Biskop Andersen, 39 år

gammel, har siddet i stavs-

præsidentskabet i Køben-

havns Stav i 10 år, og har

derfor et godt kendskab til

Roskilde Ward, som han

netop selv er flyttet til sam-

men med sin familie.

- Jeg synes at det bliver

spændende at skulle arbej-

de sammen med de unge

mennesker i wardet, det

glæder jeg mig meget til si-

ger biskop Andersen, der

selv som 1 7 årig var kaldet

som førsterådgiver i grenen

i Allerød.

Niels Andersen er gift

med Marianne Andersen,

og sammen har de 4 børn i

alderen 6 til 16 år.

- Biskop Bundgård har

været en meget populær og

Det nye biskopråd i Roskilde (Foto: Ole Jakobsen)

vellidt biskop her i wardet,

siger Niels Andersen, der

glæder sig til at forsætte ar-

bejdet i wardet så godt som
han kan.

- Vi er iøvrigt alle tre

hjemvendte missionærer i

biskoprådet, siger Biskop

Andersen.

Jørgen Nielsen, der tidligere

har været biskop i Roskilde,

har sammen med sin kone

været på fuldtidsmission i

Afrika, og Jens Ole Frede-

riksen har sidst fungeret

som wardsmissionsleder.

RED.
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Mormonbørn er bedre

til at sove

Undersøgelser viser

at sidste dages hellige

unge får mere søvn

end unge i samfundet

Mange skolebørn får

for lidt søvn der-

hjemme, og så lærer de

mindre i skolen.

En undersøgelse blandt

de unge i to ward i Køben-

havn viser imidlertid at de

unge sidste dages hellige får

mere søvn end deres venner

uden for Kirken.

SDH-børn sover også

for lidt

En undersøgelse fra Silke-

borg viser nemlig, at op

mod halvdelen af skoleele-

verne sover for lidt- og af

de større elever siger hver

tiende, at de næsten altid

er trætte.

Selv om de unge mor-

moner tilsyneladende er

bedre til at få deres søvn,

viser undersøgelsen imidler-

tid også, at lidt under halv-

delen af de unge får for lidt

søvn. I 4.- 6. klasse vil de

færreste nemlig kunne klare

sig med mindre end 9 ti-

mers søvn.

Endelig i 7. - 9. klasse,

hvor puberteten giver na-

turligt øget træthed, vil de

fleste have brug for mindst

9 timers søvn. Her oplyser

44 % af de sidste dages hel-

lige unge, at de højest får

op til 8 timers søvn.

- Sådan er tendensen

desværre over hele landet,

siger Flemming Hart Han-
sen, der er næstformand i

Dansk Skolelægeforening.

Det foruroliger mig som læ-

ge, børnelæge og skolelæge.

Danske

skolebørn sover for lidt.

- Børn der sover for lidt,

bliver uoplagte, og noget af

undervisningen går hen

over hovedet på dem. Det

kan betyde, at den dag, de

er færdige med skolen, står

de ikke med de kort på

hånden, som de kunne ha-

ve stået med, siger læge

Hansen.
- Med det hæsblæsende

tempo, som folkeskolen må
holde i dag, er der simpelt-

hen ikke plads til voldsomt

lange perioder af uopmærk-
somhed, slutter han.

CG

Med for lidt søvn går meget

af undervisningen hen over

hovedet på danske skolebørn.

(Foto: TD)
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Ungdomsboliger

i gammel
kirkebygning

Fra kirkesal til ungdomshybel. Det er

udviklingen for den tidligere kirkebygning

i Ålborg

Den tidligere kirkebyg-

ning i Ålborg er i øje-

blikket ved at blive omdan-
net til ungdomsboliger. Der

vil ved byggeriets slutning

stå 13 lejligheder færdige,

hvoraf de 8 er i to etager,

og er beliggende i den tidli-

gere kirkesal.

Danmarks ældste

kirkebygning

Bygningen i Ålborg blev

indviet i 1907 og er den

første bygning, Kirken selv

har bygget i Danmark. Den
var bygget i flot pionerstil

og rummede således en kir-

kesal, hvor der var højt til

loftet med en virkelig god

akustik.

Bygningen solgt

Det var med lidt vemod, at
o

Kirkens medlemmer i Ål-

borg for ca. 15 år siden sag-

de farvel til deres bygning

for at flytte ud til nyere og

mere praktiske omgivelser.

- Vi var lidt kede af det,

fortæller bror Børge Klit-

Den ^amle kirkebygning i

Ålborg. Nu skal den

omdannes til ungdomsboliger.

(Foto: TD)

gård, der med glæde mindes

den gamle bygning i Valde-

marsgade. Vi flyttede jo fak-

tisk på daværende tids-

punkt ud til en mindre byg-

ning, men parkeringsforhol-

dene var meget bedre, og i

dag har vi jo fået flere til-

bygninger, der gør at vi nu

har en dejlig stor bygning

med sportshal og alt, hvad

der skal til.
o

Den gamle bygning i Ål-

borg har imellemtiden væ-

ret brugt som både kontorer

og jazzballet-institut, og nu
bliver den altså indrettet til

ungdomsboliger.

Stadig god PR for Kirken

Den dag i dag^ ved mange
mennesker i Ålborg godt at

den smukke bygning i man-
ge år har tilhørt Kirken, og

den er derfor stadigvæk

med til at præge menne-

skers indtryk af Kirken.

RED.

Større krav ved

besegling efter skilsmisse

Det Første Præsi-

dentskab har i et

brev til kirkens ledere

bekendtgjort:

»Med omgående

virkning skal en mand,

der tidligere har været

beseglet og derefter er

blevet skik, som ønsker

at blive gift og beseglet i

templet, først indhente til-

ladelse fra Det Første Præsi-

dentskab.

Det er hensigten, at det-

te krav vil bidrage til atter

at understrege betydningen

og helligheden ved ægte-

skabspagterne i templet.

Stavs- og missionspræsi-

denter har modtaget

yderligere oplysninger

om denne sag.«

Dette brev er blevet læst

op af lokale ledere ved et

nadvermøde

.
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Bliv en ny kvinde
Hjælpeforeningen har atter fejret fødselsdag verden over. Hermed følger et

uddrag af begivenhederne i Odense 2, Ward.

Under hyggelige former

blev Hjælpeforenin-

gens fødselsdag i år fejret i

Odense 2. Ward. »Bliv en

ny kvinde« var en af de

spændende begivenheder,

aftenen bød på, men også

historiske beretninger samt

påskeklip var på program-

met.

Den 17. marts 1842 blev

Hjælpeforeningen stiftet i

USA, og det fejres hvert år

over hele verden. Således

også i Odense 2. Ward,

hvor præsidentskabet bestå-

ende af søstrene Mette Køs-

Søster Lisa Schacht FØR
(Foto: Ida Karnil)

ter, Tina Kingo Hansen og

Marianne Arriaga bød på

en fin aften.

Indledningsvis fortalte

søster Ida Karnil om de hi-

storiske begivenheder, som
fandt sted omkring Hjælpe-

foreningens oprettelse.

En ny kvinde blev

fremtryllet

Søster Lisa Schacht blev

herefter præsenteret som
den søster der skulle lade sit

udseende undergå en foran-

dring til at blive »en ny

kvinde.« Dette skulle foregå

under frisør Marianne Arri-

agas dygtige hånd samt den

tøjkyndige søster Lene Køs-

ters vejledning.

Imens blev der kreeret

påskepynt og kort, og to

præmier blev uddelt for ka-

ger. En for den flotteste ud-

smykning, som gik til søster

Ida Karnil, samt endnu en

præmie for bedste smag.

Denne gik til søster Anette

Christensen.

En utrolig forandring

Den røde løber blev rullet

ud, og aftenens højdepunkt

blev udløst, da søster Lisa

Schacht trådte ind som
»den nye kvinde«.

Højlydte udbrud gik

gennem salen, da Lisa frem-

viste sin frisure, en flot

klipning med nye farvenu-

ancer, en smuk make-up og

ikke mindst smart nyt tøj,

der venligst var udlånt af

en forretning i Odense Ci-

ty. Resultatet var storslået,

og megen ros blev tildelt

disse tre søstre.

En fin aften blev afsluttet,

hvor søstrene påskønnede

Hjælpeforeningen og varmt

samvær.

Ida Karnil, medlem af Oden-

se 2. Ward, arbejder som in-

formationsmedarbejder i Ar-

hus Stav.

Vinderen af kagekonkurencen.

Motiv efter R.C.Andersens

eventyr »Tommelise«

.

(Foto: Ida Karnil)

Søster Lisa Schacht EFTER
(Foto: Ida Karnil)
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Besøgslærerindestævne i

København

Søstrene i Køberi'

havns 1. og 3.

Ward samles til

instruktion og

hyggeligt samvær

Lørdag d. 5 marts i kir-

ken på Maglegårds Al-

lé handlede dagens aktivi-

tet om besøgslærerindear-

bejdet. En del søstre fra

begge ward havde i den an-

ledning forberedt en musi-

cal af Janice Kapp Perry.

Det blev til en dejlig stund

med både god musik og op-

træden af bl.a. Lise Bille-

skov og Nina Juul i hoved-

rollerne. Begge søstre er

medlemmer af Københavns
3. Ward.

Besøgslærerindekalender

- Der er den almindelige

kalender, og så er der en be-

søgslærerindekalender, sag-

de Ulla Madsen fra Køben-

havns 3. Ward. Besøgslæ-

rerindekalenderen består af

månedens første uge, hvor

vi allesammen siger, at nu
skal vi også ud. Så pludselig

er det blevet den sidste uge

i måneden, og nu skal vi ud

på kreds. Søster Madsen de-

monstrerede på en virkelig

god måde, at hvis vi i stedet

benyttede os af hele kalen-

deren kunne det være, at vi

havde en større chance for

at nå ud til alle vores søstre.

Biskopperne tilstede

Både Biskop Carsten Gram
fra 3. Ward og Biskop Finn

Biskop Carsten Gram
instruerer

(Foto: Henrik Als)

Gram fra 1. ward var tilste-

de, og de understregede

begge betydningen af be-

søgslærerindearbejdet for

en biskop.

- Vi kan ikke nå det he-

le selv, vi er nødt til at ha-

ve hjælp, sagde biskop Car-

sten Gram.

75 søstre var tilstede og

følte sig både opbygget og

motiveret efter dagens

stævne.

SP
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Stavskonference i Århus stav

6. marts 1994

Som tidligere dannede

Herning Kongrescenter

ramme om Århus stavs

halvårlige stavskonference.

Medlemmer fra hele Jylland

og Fyn var atter samlet for

at høre inspirerende bud-

skaber fra deres ledere.

Boligudstilling i

kongrescentret

Samtidig med Kirkens

Stavskonference blev der i

Kongrescentret afholdt en

stor boligudstilling. Dette

gjorde, at mange mennesker

blev gjort bekendt med Kir-

kens navn den dag.

Der blev lørdag efter-

middag afholdt lederskabs-

møder i bygningen i Her-

ning, og som altid blev

konferencens to hovedmø-

der afholdt om søndagen.

Som optakt til formidda-

gens møde spillede bror Bir-

ger Sørensen på fløjte ak-

kompagneret af søster Lis-

beth Pedersen, begge fra Es-

Stavspræsidentskabet i

Århus stav. Stuvspræsident

Carsten i midten med
Hans Otto Ilskov t.v. og

Steffen V.Poulsen.

(Foto-.TD)

bjerg Ward. Musikken var

en dejlig optakt til dagens

talere.

Børn og unge
Børn og unge var den røde

tråd der løb igennem for-

middagens møde.

Bror Poul Andersen,

Odense l.Ward, talte om
forholdet mellem forældre

og børn. Bror Andersen ci-

terede Ordsprogenes bog

»Tilskynd drengen at følge

den vej han skal gå, selv

gammel viger han ej der-

fra.«

- Vi skal vise vores børn

tillid. De er et produkt af os

selv. Vi må aldrig svigte

dem, sagde bror Poul An-

dersen, der samtidig påpe-

gede, at selvom vore børn

vælger en anden vej, end vi

gør, er de stadigvæk vore

børn, og vi skal altid elske

dem og bekymre os for

dem.

Hvorfor vælger så mange
unge det forkerte?

Sådan lød spørgsmålet fra

søster Marianne Klitgård,

Aalborg Ward, der talte om
alvoren ved at bryde kysk-

hedsloven.

- Denne lov er ikke kun
for unge mennesker i Kir-

ken, men lige så meget for

ægtepar, enker og enlige.

Moral gør det muligt at væ-

re opfyldt af Guds lys. Et

rent hjerte gør dig stærk.

Byt ikke det væk, som du

Præsident Uskov med Bror

Thomas Willemann, nyligt

hjemvendt fra sin mission i

Frankrig. (Foto :TD)

ønsker allermest med noget

du ønsker nu, sluttede

Marianne.

Styrk kirken gennem
børnene
- Undervis børnene bedre,

det vil styrke Kirken, sagde

søster Dorthe Hansen^^ pri-

marypræsidentinde i Århus

stav. Hun citerede beret-

ningen fra 3 Nephi, hvor

Jesus ikke ønskede, at de

små børn blev gemt væk.

Hvis ikke mængden havde

set op med deres åndelige

øjne, havde de næppe set,

hvordan deres børn blev

betjent af engle.

Bror Steen Kreiberg op-

fordrede Kirkens medlem-

mer til at bruge deres tid

ved Kirkens møder mere ef-

fektivt. Han opfordrede

præstedømmelederne til at

lytte til Kirkens kvinder.

- Det er oftest meget

velovervejet og kristuslig-

nende, det de fremfører.

K I R K E N Y T
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Vi ledes i dag

af en Guds profet

Formiddagens møde blev

afsluttet af præsident Stef-

fen Vestergård Poulsen, der

understregede betydningen

af at have en Guds profet

her på jorden. Præsident

Poulsen illustrerede, hvor-

dan hver profet har haft sit

budskab, og påpegede, at

vor profets budskab er at

studere og genstudere Mor-

mons Bog.

Pausen mellem de to mø-
der blev ivrigt brugt til fæl-

lesspisning af medbragt mad-

pakker. Det var herligt at se

medlemmernes glæde ved at

se hinanden og være i stand

til at hygge sig sammen.

Generalkonferencens

budskab hovedtema

Konferencens hovedmøde
blev ledet af stavspræsident

Carsten Larsen. Kirkens ge-

neralautoriteter blev opret-

holdt, og det blev oplyst, at

Århus stav har 10 personer

på fuldtidsmission, 25 stavs-

missionærer og 3 af stavens

medlemmer i forsvaret.

Hold ud til enden
- Engang imellem kan vi

længes tilbage til Faderens

nærhed, men vi må accep-

terer tilstanden her på jor-

den, som er nødvendig for

vores udvikling, og så må vi

holde ud til enden, sagde

præsident Hans Otto Ilskov.

Han citerede Richard C.

Edgleys tale fra forårskonfe-

rencen 1993 der omhandle-

de udfordringer vi alle vil

blive udsat for her i livet.

Bror Thomas Willemann,

netop hjemvendt fra sin

mission i Frankrig, delte dej-

ligt sine missionæroplevelser

med stavens medlemmer.

Missionærarbejdet var

også temaet for bror Torben

Buur Pedersens bemærknin-

ger. Han er wardsmissions-

leder i Esbjerg Ward. Han
citerede Ældste Russel Bal-

lards personlige budskab,

der den 15. marts blev givet

til stavens medlemmer.

1. Bring evangeliets

smukke budskab mere ag-

gressivt ud til jeres medbor-

gere, og 2. Gør en stærk in-

dividuel indsats. »Jeg har

en stærk profetisk følelse

om, at hvis alle i aften vil

samles som en familie eller

som enkelt person og beder

jeres himmelske fader om,

at sætte jer i en situation

inden for de næste få uger.

hvor I kan præsentere

evangeliet for nogen, der er

ærlige i hjertet, og som vil

acceptere evangeliet, så vil

det ske. Fulgte vi denne ud-

fordring? spurgte Bror Pe-

dersen, eller er vi ligesom

israelitterne?

Vi på Kristus tror

En gæst i Kirken fortalte, at

hans indtryk var, at vi foku-

serer mere på selve Kirken

end på Kristus, fortalte bror

Knud Holmbo, fra Esbjerg

Ward.
- Vi har en levende kir-

ke med stillinger og masser

af arbejde, men det må bare

ikke være det, vi dyrker,

men Kristus, opfordrede

bror Holmbo. Det er ikke

med teknikker, vi skal få

folk ind i Kirken, men med
Kristi evangelium.

Søde ord

Et engelsk ordsprog

lyder: «Gør dine ord meget

søde, det kunne være du

kom til at spise dem igen.«

Dette var budskabet givet

af søster Margrethe Larsen,

der inderligt opfordrede os

til ikke at dømme hinan-

den. Vi er allesammen for-

skellige, men vi er alle

Guds børn. Vi har alle rige-

ligt at gøre med at udarbej-

de vores egen frelse. Vi skal

finde den lille snævre sti,

og det skal vi hjælpe hin-

anden med, sluttede søster

Larsen

Søster Lissy Fisker talte

om præstedømmets velsig-

nelser, og gav udtryk for

sin taknemlighed over at

være medlem af Kirken og

den mulighed det gav hen-

de for at benytte præste-

dømmet.
Konferencens afslutten-

de taler var stavspræsident

Carsten Larsen, der bl.a. ci-

terede præsident Hinckley

fra oktoberkonferencen.

Kirken er grundlagt på
principper, der er guddom-
melige. Intet menneske el-

ler gruppe af mennesker vil

nogen sinde få lov til at fø-

re Kirken på vildspor. Præ-

sident Larsen citerede man-
ge af Kirkens lederes bud-

skaber fra oktoberkonferen-

cen og sluttede med at op-

fordre stavens medlemm-
mer til at forene sig i deres

anstrengelser, og til at for-

ene os med dem, der er om-
kring os.

Søren Nielsen, søndagsskole'

præsident i Frederikshavn Gren

Missionspræsident Anderson

og Søster Anderson

(Foto: Kurt Balazs)

Stavspræsident

Carsten Larsen og

hustru Margrethe Larsen.

(Foto: Kurt Balazs)

MAJ 1994

12



Fik en chance til

AP'leder fra

Københavns 4. Ward
overlevede styrt på

15 meter

I et gammelt vandtårn i

Hvidovre lidt uden for

København, hænger bror

Anton Dalsgaard og svæver

i 25 meters højde i et tyndt

reb.

Der er intet andet end

rebet mellem Anton og den

stenhårde cement 25 meter

nede. Det har han det helt

fint med. Han gør det tit.

Det er nemlig en del af

hans arbejde, og han ser da

heller ikke spor nervøs ud.

Anton er politimand i Rød-

ovre Politi, og han har i

årenes løb specialiseret sig i

kriminalpræventivt arbej-

de. Vandtårnet i Hvidovre

er blot et af de projekter,

Anton er igang med. Her
kommer unge mennesker

fra hele Storkøbenhavn,

der af den ene eller den an-

den årsag har problemer

med at fungerer normalt i

samfundet, og her får de en

chance for at udfolde sig fy-

sisk og psykisk på en helt

anden måde, end de nor-

malt gør.

SSP er et samarbejde

mellem skolevæsenet, so-

cialvæsenet og politiet. Hå-

bet er, at man ved at samar-

bejde på et tidligt stadie kan
nå ud til nogle unge menne-
sker og hjælpe dem, før de

bliver rigtige kriminelle.

Anton, der i dag er med-
lem af Københavns 4-

Ward, har spillet en stor

rolle inden for dette samar-

bejde.

Tæt på døden

En af de mest hårrejsende,

men også opbyggende ople-

velser havde Anton i 1986,

da han sammen med Lars

Østergård skulle bestige

bjerget PoUux, der ligger i

Schweiz ved grænsen til

Italien.

Både Anton og Lars

havde trænet i Vjl år og

var fyr og flamme for at be-

gynde deres længe ventede

bestigning.

Iskal nok
dit svin

tionianefler
» -i i» mm IT

Anton Dalsgaard foran sin nærpolitistation »FRIHEDEN <•

(FOTO:TD)

- Desværre kunne vi ikke

styre elementerne, siger

Anton. Det blev dårligt

vejr, og det alene skulle ha-

ve været en advarsel til os.

Vi havde allerede spildt et

par dage p.g.a. vejret, så nu

var det blevet søndag. Hvis

vi ikke begyndte at klatre

op ad bjerget den dag, kun-

ne vi ikke nå målet.

- Man kan godt være så

opsat på sin drøm og plan,

at man fuldstændig tilside-

sætter vigtigere ting. Man
går simpelthen på kompro-

mis med evige principper,

fortæller Anton.

På trods af dårlig samvit-

tighed over at være ude på

en søndag, begyndte de op-

stigningen i dårligt vejr.

Efter nogen tid var de

nået op i 3700 meters høj-

de, da de blev overrasket af

en forfærdelig snestorm.

Bror Dalsgaard arbejder med
præventivt arbejde

(FOTO-.TD)

Både Lars og Anton miste-

de fuldstændig orienterings-

evnen.

- Vi kunne ganske sim-

pelt ikke se en hånd for os.

»Whiteout« hedder det.

Samtidig skete der det, at

højdemåleren svigtede, og

de befandt sig 150 meter

højere oppe, end de troede.

Det kan være meget farligt

i bjergene, hvor et par

skridt fra eller til kan bety-

de et styrt på flere hundre-

de meter.

Både kolde og våde

- På daværende tidspunkt

var vi ved at blive godt ner-

vøse, siger Anton. Vi bad

flere gange, for vi var godt

klar over at vi var alvorligt

på den. Vi var både kolde

og våde og var nu også be-

gyndt at få kuldekramper.

Vi valgte at gå tilbage,

hvor vi kom fra, da vi ikke

kunne finde den hytte vi

ledte efter. Højdemåleren

var jo i stykker, så det var

en håbløs søgen. Vi havde

aldrig fundet hytten.
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Anton og Lars begav sig ud

på en gletcher der normalt

er sikker nok at gå på, men
nu var den blevet glat og

våd. Under isens overflade

kan der danne sig dybe kløf-

ter, som ligger skjult af tynde

lag sne eller is. En sådan

kløft faldt Anton pludselig i.

Den var dog så smal at han

sad fast ved skuldrene. Kløf-

terne kan være flere hun-

drede meter dybe. Anton
råbte en advarsel til Lars, og

begyndte så at bruge alle si-

ne kræfter på at trække sig

ud af denne kløft.

Ramt i hovedet

1 denne proces blev Anton
ramt i hovedet af sin økse,

og begyndte et fald ned af

gletcheren på mere end 250

meter. Styrtet gik rivende

hurtigt, men Anton var sta-

dig ved bevidsthed. Han
råbte til Gud om at stoppe

ham, men der skete ikke

noget. Han slog koldbøtter,

hans handsker blev flået af

ham, og Anton blev klar

over, at det var sket. Han
råbte farvel til Lotte og bør-

nene, og det næste han vid-

ste var, at han styrtede ud

over klippekanten, et styrt

på 250 meter. Imidlertid

landede Anton utroligt hel-

digt på et klippefremspring

der lå kun 15 meter nede.

- Mit liv blev vejet, si-

ger Anton, jeg blev fundet

for let. Jeg havde ganske

simpelthen ikke nået det,

der skulle nås. Jeg blev klar

over, at Gud havde givet

mig en chance til. Lars tro-

ede, jeg var død. Han så

mig bare styrte ud over

klippen.

- Jeg var imidlertid ved

fuldt bevidsthed, fortæller

Anton. Jeg kunne ikke be-

væge mig til at begynde

med, men langsomt gik det

op for mig, at begge mine
ben var ok. Jeg kunne ikke

bruge armene, og mit kra-

veben var brækket, men jeg

fik på en eller anden måde
kræfter til at kravle de 15

meter op fra bjerghylden og

signalerede til Lars, at jeg

var i live. Han fik hentet

hjælp og efter en utrolig

kræftpræstation lykkedes

det Anton at nå frem til et

forholdsvist fladt område,

hvor han af en helikopter

bliver fløjet til hospitalet.

- At jeg overlevede var et

mirakel. Jeg må leve videre

med en vished om, at der er

nogle ting, som jeg skal la-

ve om på i mit liv, siger

Anton, det er den eneste

grund til, at Herren lod mig
overleve.

Missionærerne fandt ham
Det er snart 16 år siden, at

missionærerne først fandt

Anton. Han boede på da-

værende tidspunkt sammen
med sin lillebror Peter i de-

res barndomshjem. Mission-

ærerne havde banket på

døren, og Peter havde sagt,

at det var han ikke spor in-

tereseret i, men at han hav-

de en storebror, der var

halvtosset, så de måtte da

gerne komme igen og tale

med ham. Det gjorde missi-

onærerne nogle dage sene-

re. Anton lyttede til deres

budskab og vidste lige med
det samme, at dette var rig-

tigt. Han blev døbt i febru-

ar 1979. Med det samme
besluttede Anton, at han
ville på mission, og han be-

gyndte at arbejde hen mod
det mål. Nu var der bare

det ved det, at Antons situ-

ation var lidt anderledes

end de fleste andre vorden-

de missionæres.

Begge forældre døde

Begge hans forældre var dø-

de, kort tid før han lærte

Kirken at kende. Hans far

begik selvmord, og året ef-

ter døde hans mor af kræft

efter lang tids sygdom. De
efterlod 4 søskende, der

havde et nært og kærligt

sammenhold. Anton og lil-

lebror Peter boede således

stadig i deres barndoms-

hjem, hvor Anton mere el-

ler mindre var forsørgeren

og den, der ligesom holdt

sammen på det hele. Derfor

kunne han jo ikke bare rej-

se bort i to år og se stort på,

Anton tager en tur 25 meter

ned. (FOTO:TD)

hvad der skete med hjem-

met og Peter.

På mission i Frankrig

Det skulle imidlertid ikke

holde Anton tilbage. Han
knoklede med mange jobs

og fik skrabet penge sam-

men, ikke alene til sin mis-

ion, men også til sin andel

af huslejen i de 2 år, han
skulle være væk. 1 proces-

sen fik han også omvendt
og døbt sin bedste ven Lars

Østergård, som mange i Kø-

benhavns Stav kender og

holder meget af.

Man kan vist godt sige

at Anton havde arbejdet

hårdt, og at han var parat

til at tage afsted på mission.

Papirerne blev sendt, og

hvis det havde været op til

Anton, var han taget afsted

i februar måned - på årsda-

gen for hans dåb. Men kal-

delsen kom, og Anton skul-

le ikke afsted før til april. -

Hvorfor det? undrede An-
ton sig. Han var parat. Kir-

ken havde brug for missio-

nærer. Det havde profeten

selv sagt. Hvorfor skulle

Anton så gå og spilde tiden

i 2 måneder. Det var ikke

logisk.

Underviste søskende
- Men så kom svaret til

mig, siger Anton. Jeg kigge-

de på kalenderen, og der så

jeg, at der netop lige præcis

var 7 mandage tilbage, in-

den jeg skulle afsted. 7

mandage. En til hver af

missionærlektierne. Så

holdt jeg 7 familiehjemme-

aftener med mine 3 søsken-

de, underviste dem i de 7

missionærlektier og udfor-

drede dem til dåb.

- Da jeg blev medlem af

kirken, blev det ikke taget

så alvorligt, siger Anton.

Det var jo bare Anton, der

nu havde en religiøs dille.

Mine søskende rystede lidt

på hovedet af mig.

Det varede dog ikke læn-

ge før Anne Dalsgård, nu
Københavns Stavs UP præ-

sidentinde, blev intereseret i
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Kirken. Anne blev medlem
af Kirken, mens Anton end-

nu var på mission.

- Det er nok en af de stør-

ste glæder, jeg har haft, siger

Anton, der dog samtidig til-

føjer, at nu var de andre i fa-

milien ved at blive lidt be-

kymrede, for nu var det jo ik-

ke kun Antons dille mere.

Ungdomsarbejde i politiet

Samtidig med at Anton pas-

ser sin familie og sine kirke-

kaldelser, bruger han meget

Den nye Bibel god'

kendt på apostlenes

ugentlige møde i

templet

I et brev sendt til område-

præsidentskabet fornylig

meddeler Ældste L. Tom
Perry og Ældste Dallin H.

Oaks, at Det Første Præsi-

dentskab og De Tolv

Apostles Kvorum ved deres

ugentlige møde i templet er

blevet enige om at godken-

de den nye danske oversæt-

telse af Biblen som Kirkens

officielle Bibel i Danmark.

Lang tids undersøgelse

Forud for godkendelsen er

der gået mange undersøgel-

ser. Blandt andet havde

apostlene udarbejdet en li-

ste med skriftsteder, som de

ønskede oversat til engelsk,

for at de kunne kontrollere

indholdet.

Man har ligeledes i Kir-

kens afdeling for oversæt-

telse af skriften indsamlet

oplysninger om hvilke

af sin fritid på det kriminal-

præventive arbejde.

- Det er faktisk evange-

liets principper på højeste

plan. Men min baggrund i

Kirken er alfa og omega i

det arbejde, jeg udfører in-

den for politiet. Den slags

arbejde kan du ikke beskæf-

tige dig med, hvis du ikke

kan lide mennesker. Bag-

grunden for at kunne lide

mennesker er at vide, hvem
de i virkeligheden er. Nem-
lig Guds børn.

grundtekster, der har ligget

til grund for oversættelsen

ligesom man har haft møde
med Det Danske Bibelsel-

skabs tidligere generalsekre-

tær Niels Jørgen Cap-

pelørn.

Den fjerde Bibel-udgave

Med den ny Bibel fra 1992

er det den fjerde Bibel Kir-

ken benytter siden den kom
til Danmark i 1850. De tid-

ligere oversættelser Kirken

har benyttet var fra: GT
1740/NT 1819, GT 1871/

NT 1907, GT 193 l/NT
1948. Det er altså første

Mange mennesker lever

idag i et socialt monstrom.

De kan ikke fatte evangeli-

ets principper. Der er ikke

tid eller plads til åndelige

begreber, de er sekundære

til de fysiologiske behov.

Det er netop gennem
projekter, som dem vi er

igang med i SSP, at vi kan

gå ind og gøre en forskel.

UM-præsident i Wardet

Anton er fornyligt blevet

kaldet som Unge Mænds

gang i Kirkens historie i

Danmark, at man på sam-

me tid får en oversættelse

af både Det Nye - og Det

Gamle Testamente.

Man kan stadig bruge

sin gamle Bibel

- Man kan selvfølgelig sta-

dig bruge sin gamle Bibel,

fortæller Carsten Gram, der

er leder af Kirkens oversæt-

telseskontor. Autorisatio-

nen fra De Tolvs Råd og

Det Første Præsidentskab

betyder, at vi fremover i de

materialer vi oversætter, vil

citere fra den nye Bibel.

præsident i Københavns 4.

Ward.
- Det er jeg så glad for,

siger Anton med et smil.

Jeg har længe gået og været

ked af, at jeg ikke har kun-

net tilbyde mine mange
professionelle erfaringer til

Kirkens unge. Nu har jeg

muligheden og glæder mig
til alle de dejlige stunder,

jeg har at se frem til med de

unge i mit ward, slutter An-
ton.

SP

1 forbindelse med udgivelsen

af den nye oversættelse af

Bibelen lancerede Det Danske

Bibelselskab en storstilet

kampagne , der fik mange

mennesker til at anskaffe sig

og læse Bibelen.

(Foto: Bibelselskabet)

— Eftersom Bibelselskabet

har været nødt til at trykke

oplag efter oplag for at kun-

ne følge med efterspørgslen

af den ny Bibel, må vi nok
også erkende, at de fleste af

de mennesker som fremover

vil blive omvendt til Kir-

ken, vil benytte den nye Bi-

bel-oversættelse, slutter

Carsten Gram.

Kan fås på

distributionscentret

Den nye Bibel som det tog

adskillige meget dygtige

oversættere 15 år at over-

sætte, kan fås på distributi-

onscentret i forskellige ind-

bindinger og til forskellige

priser.

RED

De Tolv Apostle godkender

den nye Bibel
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Caroline fotograferet af sin

mor. (Foto: Kreiherg)

Pigen fra Fyn

Mød Caroline Kreiberg,

15, fra Fyn. Hun er

alletiders søde pige, og et

godt eksempel for både dig

og mig.

Der er piger som Caroli-

ne i Kirken over hele Dan-

mark, men i denne måned
har vi valgt at introducere

Kirkenyts læsere til Caroli-

ne.

Som den yngste af en

børneflok på 3 er Caroline

født og opvokset i Odense,

hvor hun er meget aktiv i

Odense l.Ward.

Vokset op som enebarn
- Jeg er faktisk vokset op

som enebarn, siger Caroli-

ne, der kun var 4 år gam-

mel, da storebror tog på
mission. Der er 1 2 år mel-

lem mig og min storesøster,

men vi har det helt fint

sammen. Jeg er altid ude

hos hende, og jeg elsker

hendes barn, fortæller Ca-

roline. Det er helt klart, at

hun er tæt knyttet til sine

to ældre søskende, til trods

for aldersforskellen.

- Hvis jeg kunne vælge,

ville jeg meget gerne have

en storebror der bare var to

år ældre end mig, men det

kan jeg jo ikke, siger hun
med et lille grin.

Vil læse matematik

Caroline går i øjeblikket i

9. klasse på Næsbyskolen,

der ligger i en lille forstad

til Odense, og regner med
at gå i 10. klasse før hun går

videre i gymnasiet. Der vil

hun gerne læse matematik

og fysik og kemi.

-Jeg vælger den linie,

fordi jeg synes, det er mere

logisk, og det kan jeg godt

lide, siger Caroline.

Caroline er også en me-

get kreativ pige. På spørgs-

målet om hun spiller klaver

svarer hun lidt undvigende.

Men ja, det gør hun faktisk

en lille smule. Hun har gået

til spil flere gange, men vil

faktisk gerne begynde at ta-

ge undervisning igen.

-Det er en god ting at

kunne, siger Caroline, der

iøvrigt også spiller både te-

nor- og sopranblokfløjte.

Elsker at være kreativ

- Jeg elsker at male og tegne

og lave lerting - og i det hele

taget kreative ting. Min far

har lavet en drejebænk til

mig, og den elsker jeg at bru-

ge. Caroline siger, at de fle-

ste af de ting, hun laver smi-

der hun ud, fordi de ikke er

pæne nok, men håber selv-

følgelig en dag at blive dyg-

tig nok til at kunne bruge

noget af det, hun producerer.

Født ind i Kirken
— Det er dejligt at være født

ind i Kirken, synes Caroli-

ne. Jeg er altid kommet i

Kirken, og på den måde har

jeg fået det hele ind i hove-

det. Det betyder selvfølge-

lig, at jeg ikke har skullet

undersøge så meget om Kir-

ken. Det gør det jo noget

lettere.

Caroline er også aktiv i

Kirkens seminarprogram.

-Jeg synes, det er godt,

og man lærer en masse. Det

er let at komme bagud,

men jeg prøver at følge

med, siger hun med et lille

grin.

Caroline føler selv, at

hun bliver respekteret af si-

ne klassekammerater, men
bruger ikke så meget tid

med venner uden for Kir-

ken, da de ikke har de sam-

me standarder, som hun
har.

- Folk tror tit, at fordi

man er lidt stille, er det,

fordi man er snobbet, men
det behøver det jo slet ikke

betyde, siger Caroline.

Stillet overfor mulighe-

den om at tjene som fuld-

tidsmissionær, blev Caroli-

ne lidt bleg.

- Jeg vil gerne på missi-

on når jeg bliver gammel,

men som ung vil jeg hellere

giftes. Selvfølgelig skal man
aldrig sige aldrig, for jeg ved

jo ikke, hvad der vil ske.

Derfor forbereder Caroli-

ne sig så godt, som hun
kan. Hun er aktiv i Unge
Piger og synes, det er dejligt

at deltage i deres målsæt-

ningsprogram.

- Når man prøver at gø-

re de ting man bliver bedt

om at gøre i programmet,

hjælper det en til at blive

bedre, slutter Caroline.

SP

Caroline med sine forældre

og to ældre søskende.

(Foto: TD)
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Tidligere missionspræsident

i Danmark æret af

Det Første Præsidentskab

Mark B. Garff, 86 år

gammel, modtager

særlig anerkendelse

Når to gamle venner

mødes, så kommer
samtalen helt naturligt hen

på de ting, man har til fæl-

les. Sådan var det også, da

præsident Thomas S. Mon-
son, fra Det Første Præsi-

dentskab sidst i januar 1994

besøgte sin gamle ven Mark
B. Garff. Besøget foregik på

et plejehjem i Salt Lake Ci-

ty, Utah, og anledningen

var en særlig anerkendelse

af bror Garff, der i mange år

har tjent i Kirkens vel-

færdsarbejde, og senere var

formand for Kirkens bygge-

kommité.

Talte konstant om Danmark
Under besøget talte præsi-

dent Monson, der var sam-

men med sin kone Frances,

meget om gamle minder og

specielt om bror Garffs sto-

re indsats i sit arbejde for

Kirken.

Det varede dog ikke

længe før størstedelen af

samtalen drejede sig om
begge mænds yndlingsem-

ne, Danmark. Bror Garff

var på fuldtidsmission i

Danmark fra årerne 1929 til

1932. Det varede kun få år,

før han atter kom tilbage til

Danmark, denne gang som
missionspræsident i 1937.

Det var, mens Præsident

Garff var præsident for Den
Danske Mission, at anden

verdenskrig brød ud. Alle

europæiske lande lukkede

deres grænser, og amerika-

nere, der var nødsaget til at

forlade Europa, blev sendt

gennem Danmark. Det var

derfor under ledelse af præ-

sident Garff, at alle de

nordamerikanske missionæ-

rer blev evakueret fra Euro-

pa.

Præsident Joseph Fielding

Smith i Danmark
Præsident Joseph Fielding

Smith og hans kone var til-

fældigvis i Holland, da kri-

gen brød ud, og de kom og-

så til Danmark. Her arbej-

dede præsident Smith og

Garff mange timer på at få

hundredvis af Kirkens mis-

sionærer sikkert hjem.

- Det amerikanske ship-

pingfirma sejlede ikke me-

re, men det lykkedes at få

kontakt med nogle mindre

Præsident Thomas S. Monson ved besøget hos Mark B. Garff,

tidligere missionspræsident i Danmamark. Hans kone Gertrude

står ved hans side. (Foto: Church News)

fragtskibe, der tømte lasten,

så missionærer kunne sove

på brikse i nogle improvise-

rede kahytter, fortæller sø-

ster Garff.

- Disse skibe fik alle vore

missionærer sikkert hjem,

siger søster Garff, der synes,

at det var et rent mirakel.

GN

Brasilien er nu det 3 land i verden

der har mere end 100 stave

Med dannelsen af 7 nye

stave i Brasilien i de-

cember 1993, er Brasilien

nu det tredje land i verden,

der har mere end 100 stave.

USA har 1171 stave, og

Mexico har 126 stave.

Det tog 62 års missione-

ring for de første 56 stave at

blive oprettet i Brasilien.

Derefter tog det kun 3 år at

få de næste 50 stave. I løbet

af de sidste 30 år er med-

lemstallet i Brasilien vokset

fra blot 5000 til 500.000.

Brasilien har et indbygger-

tal på over 160 mio., der

gør, at Kirkens potentiale er

enormt her. Templet i Sao

Paulo rapporterer, at det

næsten altid fungerer ved

fuld kapacitet, bl.a. på

grund af tempelture arran-

geret af hellige fra hele lan-

det. Ofte må medlemmer
rejse i 5 til 6 dage for at nå

frem til templet.

- De lokale medlemmers

trofasthed er inspirerende,

siger Ældste Harold G. Hil-

liam, medlem af De Halv-

fjerds og områdepræsident

for Brasilien. CN
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Tabernaklet i Vemal, Utah skal ombygges til Kirkens 57. tempel. (Foto:CN}

Næsten 100 år gammelt

tabernakel ombygges til tempel

t tempel skal bygges i

Vemal, Utah, lyder det

fra Det Første Præsident-

skab. I et brev, der af samt-

lige præstedømmeledere i

det østlige Utah blev læst

op for Kirkens medlemmer,

blev planerne for Kirkens

57. tempel bekendtgjort.

Templet i Vernal bliver

Utahs 10. tempel, og vil

blive det første tempel i

Kirkens historie, der bliver

skabt i en allerede eksiste-

rende bygning.

Tabernaklet i Vernal,

Utah blev indviet i 1907 af

profeten Joseph F. Smith,

men har stået tom i en

lang årrække.

I brevet skriver Det Før-

ste Præsidentskab at de ef-

ter omfattende studier af si-

tuationen, har besluttet at

bruge den ydre skal af ta-

bernaklet, der skal restaure-

res til dets originale udseen-

de, til indeni at skabe et

smukt tempel.

Tidligere hellige har

ofret meget

Dette forslag vil gøre, at de

helliges behov for et tempel

vil blive opfyldt, samtidig

med at den gamle bygning

vil blive bevaret som et

minde og monument for de

tidligere pionerer, der alle

har måtte ofre meget for at

bygge tabernaklet for næ-
sten et århundrede siden.

-Vi håber at dette projekt

vil blive varmt modtaget af

Kirkens medlemmer og af he-

le samfundet, slutter brevet

fra Det Første Præsidentskab.

CN
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Varmt venskab

dannet ved OL for

over 34 år siden

Bedste venner miste-

de kontakten, men
har nu fundet hinan-

den og evangeliet

Ved de Olympiske Lege

mødes sportsfolk fra

mange lande. De konkurre-

rer og i de fleste tilfælde

skilles de som venner. Et af

de varmeste venskaber i

OLs historie opstod på isen

ved hurtigløb på skøjter.

OL i Californien

Det begyndte i Californien

kort før vinterlegene i

Squaw Valley i 1960. Den
amerikanske skøjteløber

Barbara Lockhart og den

russiske Klara Nesterova

blev ført sammen i et kon-

kurrenceløb, men blev hur-

tigt venner, mens de lærte

hinanden deres løbeteknik-

ker.

På daværende tidspunkt

var ingen af dem medlem af

Kirken, men i dag er de

begge medlem. Barbara

Lockhart, der i dag undervi-

ser på BYU, blev døbt i

1963. Gennem deres ven-

skab blev Klara Nesterova,

der også underviser på et

universitet, introduceret til

Kirken og blev døbt af mis-

sionærer i Rusland i 1992.

Genforenet i Rusland

De to søstre havde mistet

kontakten med hinanden i

over 28 år, da de i 1992

blev genforenet. Søster

Lockhart var på et under-

visningsophold i Moskva
med BYU, og hun brugte

mere end to måneder på at

søge efter Klara, der i mel-

lemtiden var flyttet til Mo-
skva fra sin fødeby Ryazan.

Søster Lockhart blev

straks inviteret til at blive

boende 4 måneder hos fami-

lien Nesterova, selvom de

blot boede i en lille lejlighed.

- Det var trangt med
pladsen, siger søster Lock-

hart, men det var så dejligt

at være sammen med dem.

Mormons Bog på russisk

Den første aften i deres

hjem tog søster Lockhart en

Mormons Bog på russisk

frem og det blev begyndel-

sen til Klaras omvendelse

til Kirken. Både Klara og

hendes mand var meget in-

teresserede, og søster Lock-

hart prøvede, så godt hun
kunne på sit gebrokne rus-

sisk at fortælle dem om Jo-

seph Smith og Kirken.

OL medaljetager er

national helt

Søster Lockhart inviterede

sine venner med i kirke i

Moskva, og her fik de en

kongelig velkomst. I Rus-

land bliver alle medaljevin-

dere betragtet som nationa-

le helte, og alle i Kirken

kendte da også Klara.

Søster Nesterova, der

nogle få måneder senere

blev medlem af Kirken, for-

^Jter 34 o 6 estern,,
I ^oto Cl

tæller om sit første møde i

Kirken: »Jeg følte det, som
om de alle var mine brødre

og søstre. I min tale den

dag sagde jeg, at dette var

den bedste dag i mit liv. Jeg

følte ånden så stærkt. Vi

sang salmer og bad. Jeg føl-

te en helt speciel ånd hos

de mennesker, der var til-

stede. De var alle så venli-

ge. Jeg var så glad for at se

russere, mennesker der var

blevet medlemmer af Kir-

ken. «

I

Kirken anerkendt

i Cambodia

Blev døbt i Moskva
Missionærerne begyndte at

undervise Klara og hendes

familie, og d. 5. december

1992 blev Klara døbt i Mo-
skva. Hendes mand fik se-

nere et slagtilfælde og er

derfor endnu ikke blevet

medlem af Kirken.

I dag er søster Nesterova

et aktivt medlem af Kirken

i Moskva og forbereder sig i

øjeblikket på at tage til

templet i Stockholm.

CN

Ifølge Det Første Præsi-

dentskab er Kirken nu

blevet officielt anerkendt i

Cambodia.

Dette blev offentliggjort

af Præsident Gordon B.

Hinkley, førsterådgiver i

Det Første Præsidentskab, i

en tale han holdt d. 6 marts

1994 ved en fires ide på
BYU i Provo.

Ægtepar der bliver

kaldet til at tjene i Cambo-
dia må kun udføre kristen

tjenestegerning og ikke

missionere. Det er den

samme status Kirken har i

nabolandet Vietnam.

K I R K E N Y T
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Til bryllup i USA
T eg er lykkelig for at kun
I ne sige, at jeg ofte i mit

UV har fået svar på mine
bønner. Både i små og

store spørgsmål. En
gang oplevede jeg

det dog så kraftigt,

at jeg følte trang til

at »lade blæse i ba-

sun,« så alle kunne
høre det.

Min yngste datter Lina

skulle giftes i Canada i de-

cember 1991, og vi planlag-

de at rejse til bryllup.

Vi havde i forbindelse

med disse planer et meget

stort ønske! Min søster

Johnna og hendes familie er

bosat i USA, og vi ville og-

så meget gerne besøge dem,

da min niece Eva skulle gif-

tes i samme måned.

Planen var, at min næst-

yngste datter Dorthe og

hendes lille datter Laura

skulle gøre rejsen sammen
med mig. Det betød hårdt

arbejde, både for mig og min

©OG 1990

øvrige familie, at skrabe de

penge sammen som var nød-

vendige til denne rejse.

Da regnestykket blev

gjort op, manglede vi

omkring 2.000 kroner,

for at vi kunne få Li-

na med fra Canada
til USA til det andet

bryllup. Vi var fast be-

sluttet på, at uden

hende rejste vi ikke derned.

Det var ikke muligt for

nogen af os at skaffe disse

penge, vi havde skrabet

bunden. Nu var vi så der-

henne, hvor jeg tyede til at

bede Herren om at hjælpe

os, og efter et stykke tid

skete der dette:

Jeg kom ned i kir-

ken en søndag. En
kær søster, som ofte

hjælper, hvor der er

behov for hjælp,

kom hen til mig og

rakte mig en konvo-

lut med ordene, »her har

du lidt til hjælp til din rej

se.« Jeg så forbavset på hen-

de og begyndte allerede at

græde af bevægelse over

hendes betænksomhed,

som jeg iøvrigt selv havde

været udsat for tidligere.

I mit stille sind forvente-

de jeg, at der lå en hund-

redkroneseddel til lidt godt

til rejsen. Stor var min for-

undring da jeg åbnede kon-

volutten og fandt 2.000 kr.

Lige det vi stod og mangle-

de. Jeg for tilbage til min
søster for at få forklaringen

på, hvordan alt dette kunne
hænge sammen: Hvordan
går det her til? Er du klar

over hvad dette bety-

der for mig? Jeg for-

klarede hende så,

hvad hendes hjælp

betød.

Stille fortalte hun
mig, at Herren hav-

de fortalt hende, at

jeg manglede

hjælp, økonomisk. Hun
havde fået at vide, at hun

1990

skulle hjælpe mig. Hun bad

om at få at vide hvor meget

hun skulle give mig, og fik

at vide, at jeg lige præcis

manglede 2.000 kroner.

Hun sluttede vores samtale

af med at forsikre mig om,

at var jeg glad for at Herren

havde hørt mine bønner, så

var hun endnu mere glad.

Nu vidste hun, at hun kun-

ne modtage inspiration fra

Herren.

Kære søster, jeg glemmer

aldrig din kærlige hjælp.

Gerti Andersen tjener som

harmhjertighedsleder i Køben-

havns 3. Ward.

Blev ramt af lynet i Rødovre
En søstermissionær i Rødovre
blev fornyligt ramt af lynet, men blev

på mirakuløs måde skånet

For nogle uger siden var

min missionærkamme-

rat og jeg ude at gå i Rød-

ovre, hvor vi arbejder for ti-

den. Vi havde ingen aftaler

den aften, så vi havde be-

sluttet, at vi ville besøge

nogle af de kontakter, vi

tidligere havde haft.

Mens vi sålede begav os

på vej mod en af disse ad-

dresser, begyndte det imid-

lertid at regne. Ikke blot en

let regn, men et kraftigt

uvejr. Det begyndte at tord-

ne og lyne, og hagl regnede

ned over os.

Paraplyen kom op

Min kammerat åbnede hur-

tigt sin paraply for at be-

skytte os mod uvejret. Nær-
mest for sjov sagde jeg til

hende, at hun vist hellere

måtte slå paraplyen ned, for

det var for farligt i torden-

vejr. Jeg var bange for, at ly-

net skulle slå ned i os.

Torden og lyn

Med et stod himmel og jord

i et, og lyn oplyste hele

himmelen. Min kammarat

hoppede i luften og råbte

»wow, der fik jeg elektrisk

stød i min hånd.«

Jeg troede selvfølgelig, at

hun prøvede at lave grin

med mig, da jeg lige havde

advaret hende mod at bruge

paraplyen.

Det lykkedes hende dog

hurtigt at få mig overbevist

om, at hun mente det gan-

ske alvorligt.

Sølvsko

I det samme passerede vi to

damer, der også var ude at

gå. De havde været et styk-

ke foran os. En af dem sag-

de til os.

- Det ser ud, som om 1

to går med sølvsko.

- Jeg er ikke helt sikker

på hvad hun mente, eller

hvad hun så, men jeg ved,

at vor Himmelske Fader

passer på os.

Søster Rochelle Roach tjener

i øjeblikket som fuldtids-

missionær i Den Danske

Mission.
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